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Lecture 2 

Biology of the Cell 

Living systems are organized into cells 

Cells are characteristically microscopic in size. Although there are exceptions, a typical eukaryotic cell 

is 10 to 100 micrometers (μm) (10 to 100 millionths of a meter) in diameter, although most prokaryotic 

cells are only 1 to 10 μm in diameter.  

 الخالياباألنظمة الحية منظمة 

اة نموذجية فقطر خلية حقيقة النو املجهري. وعلى الرغم من وجود استثناءات إن السمة العامة للخاليا هي قياسها 

إلى  1بدائية النواة هو من جزء من مليون من املتر(، وقياس معظم خاليا  100إلى  10) ميكرومتر 100إلى  10يتراوح بين 

 ميكرو متر فقط. 10

Cells were discovered by Robert Hooke in England in 1665 (in the 17th century), using one of the first 

microscopes, one that magnified 30 times. naming the shapes, he saw in cork cellulae (Latin, “small 

rooms”). This is known to us as cells. Not long after that, the Dutch scientist Anton van Leeuwenhoek 

used microscopes capable of magnifying 300 times. He was the first to observe living cells, which he 

termed animalcules, or “little animals”. 

)في القرن السابع عشر( باستخدام واحد من أقدم املجاهر  1665في إنكلترا عام  قبل روبرت هوكاكتشفت الخاليا 

 على األشكال التي رآها في الفلين اسم خليات )غرف صغيرة أو زنزانات بالالتينية(،  30الذي يكان يكبر 
ً
مرة فقط، مطلقا

 على  أنطون فان لوفنهوكيا. بعد مدة ليست طويلة، استخدم العالم الهولندي ومنه وصل إلينا اسم خال 
ً
 قادرا

ً
مجهرا

 ، وقد أطلق عليها اسم )حييوينات(.وكان أول من شاهد الخاليا الحيةمرة،  300التكبير 

After these early efforts, a century and a half passed before biologists fully recognized the importance 

of cells. In 1838, German botanist Matthias Schleiden stated that all plants are aggregates of fully 

individualized, independent, separate beings, namely the cells themselves.” In 1839, German 

physiologist Theodor Schwann reported that all animal tissues also consist of individual cells. Thus, the 

cell theory was born. 
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، أعلن 1838بعد هذه الجهود املبكرة، مض ى قرن ونصف قبل أن يدرك علماء األحياء بشكل كامل أهمية الخاليا. وعام 

ومستقلة، ومنفصلة، وهي الخاليا بذاتها.  أن النباتات كلها هي تجمعات من كائنات مفردة، ماتيوس شاليدنعالم النبات 

وبهذا ولدت النظرية الخلوية أن أنسجة الحيوانات جميعها تتكون من خاليا منفردة،  ثيودور شوان، أعلن 1839وعام 

 )نظرية الخلية(.

The cell theory, one of the basic ideas in biology, is the foundation for understanding the reproduction 

and growth of all organisms. 

إن النظرية الخلوية، هي واحدة من األفكار األساسية في علم الحياة، وتشكل حجر األساس في فهمنا لتكاثر الكائنات 

   .جميعها ونموها

The diversity of life arises by evolutionary change  

The unity of life that we see in certain key characteristics shared by many related life-forms contrasts 

with the incredible diversity of living things in the varied environments of Earth. The underlying unity of 

biochemistry and genetics argues that all life has evolved from the same origin event. The diversity of life 

arises by evolutionary change leading to the present biodiversity we see.  

 تنوع الحياة ظهر عن طريق التغير التطوري

إن وحدة الحياة التي نراها ماثلة في صفات أساسية مشتركة بين كثير من أشكال الحياة املتقاربة، تتضارب مع التنوع 

كل من الكيمياء ل (األساس املّوحدفي البيئات املختلفة على األرض. تجادل الوحدة األساسية )الهائل للكائنات الحية 

كل أشكال الحياة تطورت من أصل واحد. وتنوع أشكال الحياة ظهر عن طريق حدوث تغّير تطوري قاد  بأنعلم الحيوية و 

 إلى التوع الحيوي الذي نشاهده.

Biologists divide life’s great diversity into three great groups, called domains: Bacteria, Archaea, and 

Eukarya (figure 2.1). 

إلى ثالث مجموعات كبيرة تدعى فوق املمالك )الحقول(: الجراثيم، ء األحياء التنوع الهائل ألشكال الحياة يقسم علما 

 .(1. 2)الشكل  ، وحقيقية النوى (الجراثيم القديمةالعتائق )و 

 

 

 

2 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

The domains Bacteria and Archaea are composed of single-celled organisms (prokaryotes) with 

little internal structure, and the domain Eukarya is made up of organisms (eukaryotes) composed of a 

complex, organized cell or multiple complex cells.  

، فيها القليل من التراكيب (النوى  بدائيات) تضم فوق مملكتي الجراثيم والجراثيم القديمة كائنات وحيدة الخلية

ا فوق مملكة حقيقية النوى، فتضم كائنات مكونة من خلية منظمة بشكل معقد أو ذات خاليا متعددة )تدعى أم ،الداخلية

 حقيقية النوى(.

Within Eukarya are four main groups called kingdoms (figure 2.1). Kingdom Protista consists of all 

the unicellular eukaryotes except yeasts (which are fungi), as well as the multicellular algae. 

Because of the great diversity among the protists, many biologists feel kingdom Protista should be split into 

several kingdoms. 

تتألف مملكة الطالئعيات من جميع . (1. 2الشكل ) يقع ضمن حقيقية النوى أربع مجموعات رئيسة تدعى ممالك

الخميرة )التي تعد من الفطريات(، باإلضافة إلى الطحالب متعددة ئنات حقيقية النوى وحيدة الخلية ما عدا الكا

وبسبب التنوع الكبير للطالئعيات، يشعر العديد من علماء األحياء أن مملكة الطالئعيات يجب أن تقسم إلى عدة  الخاليا،

 .ممالك

Kingdom Plantae consists of organisms that have cell walls of cellulose and obtain energy by 

photosynthesis. Organisms in the kingdom Fungi have cell walls of chitin and obtain energy by 

secreting digestive enzymes and then absorbing the products they release from the external 

environment. Kingdom Animalia contains organisms that lack cell walls and obtain energy by first 

ingesting other organisms and then digesting them internally. 

ي من السليلوز، وتحصل على الطاقة من عملية التركيب الضوئي. تتألف مملكة النبات من كائنات لها جدار خلو 

الكائنات التي تنتمي ململكة الفطريات لها جدار خلوي من الكيتين، وتحصل على الطاقة بإفرازها أنزيمات هاضمة، ثم 

، وتحصل امتصاص نواتج الهضم املنطلقة من البيئة الخارجية. وتضم مملكة الحيوان كائنات ليس لديها جدار خلوي 

  أول على الطاقة بالتهامها 
 
 . الكائنات الحية األخرى، ثم هضمها داخليا
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Figure (2.1): The diversity of life. 
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Cell theory is the unifying foundation of cell biology 

The cell theory was proposed to explain the observation that all organisms are composed of cells. It 

sounds simple, but it is a far-reaching statement about the organization of life. In its modern form,  

 النظرية الخلوية هي األساس املوحد لبيولوجيا الخلية

لكائنات الحية جميعها تتكون من خاليا وفي حين تبدو هذه العبارة اقترحت النظرية الخلوية، لتفسير مالحظة أن ا

 حول تنظيم الحياة. بسيطة، إال أنها عبارة بعيدة املدى 

the cell theory includes the following three principles: 

1. All organisms are composed of one or more cells, and the life processes of metabolism and 

heredity occur within these cells. 

2. Cells are the smallest living things, the basic units of organization of all organisms. 

3. Cells arise only by division of a previously existing cell. 

 في شكلها الحديث املبادئ الثالثة اآلتية: النظرية الخلويةتشمل 

ووراثة ة من استقالب تيعمليات الحياال، وتتم تتكون الكائنات الحية جميعها من خلية واحدة أو أكثر .1

 داخل هذه الخاليا.

 ، وهي الوحدات األساسية في تنظيم الكائنات كلها.الخاليا أصغر األشياء الحية .2

 فقط. .3
ً
 تنشأ الخاليا من انقسام خلية موجودة سابقا

Although life likely evolved spontaneously in the environment of early Earth, biologists have concluded 

that no additional cells are originating spontaneously at present. Rather, life on Earth represents a 

continuous line of descent from those early cells. 

 بشكل تلقائي في بيئة األرض البدائية، استنتج علماء األحياء عدم وجود خاليا إضافية
ً
 على الرغم من نشوء الحياة تقريبا

 لذرية من تلك الخاليا البدائية.
ً
 متصال

ً
 في الوقت الحالي. إذ تمثل الحياة على األرض، في الواقع، خطا

ً
 تنشأ تلقائيا
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All cells share many structural features 

The general plan of cellular organization varies between different organisms, but despite these 

modifications, all cells resemble one another in certain fundamental ways. Before we begin a detailed 

examination of cell structure, let’s first summarize four major features all cells have in common:  

1. nucleoid or nucleus. 

2. cytoplasm. 

3. ribosomes to synthesize proteins.  

4. plasma membrane. 

 الخاليا جميعها تراكيب أساسية متشابهة تمتلك

لكن على الرغم من هذه التعديالت، فإن اليا الكائنات الحية املختلفة، و يختلف املخطط العام للتنظيم الخلوي في خ

 الخاليا كلها تشبه الواحدة منا األخرى بطرق أساسية معينة. قبل أن نبدأ بدراسة مستفيضة لتركيب الخلية، 
 
دعنا أول

 كلها، وهي: نلخص أربع خصائص رئيسة تشترك فيها الخاليا 

 النواة البدائية أو النواة. .1

 السيتوبالسما )أو الهيولى(. .2

 .لتركيب البروتين أو الريباسات( تالجسيمات الريبية )الريبوزوما .3

 الغشاء البالزمي )السيتوبالسمي أو الهيولي(. .4

 

Centrally located genetic material 

Every cell contains DNA, the hereditary molecule. In prokaryotes, the simplest organisms, most of the 

genetic material lies in a single circular molecule of DNA. It typically resides near the center of the cell in 

an area called the nucleoid. This area is not segregated, however, from the rest of the cell’s interior 

by membranes.  

 املادة الوراثية املوجودة في املركز

في جزيء ، أو الكائنات األبسط، توجد املادة الوراثية في بدائيات النوى ، أي جزئ الوراثة. DNAكل خلية تحتوي على الـ 

DNA في منطقة تدعى دائري ووحيد 
ً
ولكن هذه املنطقة غير  ،بداءة نواة )نظيرة نواة(، يوجد في وسط الخلية غالبا

 منفصلة عما داخل الخلية عن طريق غشاء. 
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By contrast, the DNA of eukaryotes, which are more complex organisms, is contained in the nucleus, 

which is surrounded by a double-membrane structure called the nuclear envelope.  

، في حقيقيات النوى  DNAالـ فإن جزيئات على العكس من ذلك، 
ً
، وهي توجد في النواة، وهي كائنات أكثر تعقيدا

 محاطة بتركيب ثنائي األغشية يدعى الغالف النووي.

In both types of organisms, the DNA contains the genes that code for the proteins synthesized by the 

cell.  

على املورثات )الجينات(، وهي الشيفرة املسؤولة عن البروتينات املصنعة من  DNAفي نوعي الكائنات الحية، يحتوي الـ 

 قبل الخلية.

The cytoplasm 

A semifluid matrix called the cytoplasm fills the interior of the cell. The cytoplasm contains all of the 

sugars, amino acids, and proteins the cell uses to carry out its everyday activities.  

 السيتوبالسما

 
ً
على السكريات كلها، واألحماض  اتحتوي السيتوبالسم)الهيولى( الخلية.  امادة شبه سائلة تدعى السيتوبالسم تمال

 األمينية، والبروتينات التي تستعملها الخلية إلجراء أنشطتها اليومية.

Although it is an aqueous medium, cytoplasm is more like Jell-O than water due to the high 

concentration of proteins and other macromolecules.  

ز عالية من على الرغم من أن السيتوبالسما وسط سائل، فإنه يشبه الهالم أكثر من شبهه للماء بسبب وجود تراكي

 البروتينات والجزيئات الكبيرة األخرى.

We call any discrete macromolecular structure in the cytoplasm specialized for a particular function an 

organelle.  

تحتوي السيتوبالسما إضافة إلى النواة، على حجرات متخصصة محاطة بغشاء تدعى العضيات في الخاليا حقيقية 

 النوى.
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The part of the cytoplasm that contains organic molecules and ions in solution is called the 

cytosol to distinguish it from the larger organelles suspended in this fluid. 

يدعى ذلك الجزء من السيتوبالسما الذي يحتوي على جزيئات عضوية وأيونات )شوارد( في محلول بالسائل 

 .زه عن العضيات األكبر املعلقة فيهلتميي الخلوي 

The plasma membrane 

The plasma membrane encloses a cell and separates its contents from its surroundings. The plasma 

membrane is a phospholipid bilayer about 5 to 10 nm (5 to 10 billionths of a meter) thick, with proteins 

embedded in it. 

 الغشاء السيتوبالسمي

الدسم الغشاء السيتوبالسمي طبقتان من . عما يحيط بها محتوياتهايغلف الغشاء السيتوبالسمي الخلية، ويفصل 

، مع بروتينات الب أجزاء من 10إلى  5نانومتر ) 10إلى  5سمكه من  الفوسفوري
ً
 مغمورة فيه.ليون من املتر( تقريبا

 Viewed in cross section with the electron microscope (figure 2.2), such membranes appear as two dark 

lines separated by a lighter area. This distinctive appearance arises from the tail to- tail packing of the 

phospholipid molecules that make up the membrane. 

أن هذا الغشاء عبارة عن خطين لونهما غامق تفصل  ،(2. 2) الشكل يبّين مقطع عرض ي للغشاء تحت املجهر االلكتروني

التي تكون الغشاء مع  الدسم الفوسفوريبينهما مساحة فاتحة اللون. ينشأ هذا املظهر املميز من تراص ذيول جزيئات 

 بعضها.

 

Figure (2.2): The plasma membrane. 
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The proteins of the plasma membrane are generally responsible for a cell’s ability to interact with the 

environment. Transport proteins help molecules and ions move across the plasma membrane, either 

from the environment to the interior of the cell or vice versa. Receptor proteins induce changes 

within the cell when they come in contact with specific molecules in the environment, such as 

hormones, or with molecules on the surface of neighboring cells. These molecules can function as markers 

that identify the cell as a particular type. This interaction between cell surface molecules is especially 

important in multicellular organisms, whose cells must be able to recognize one another as they form 

tissues. 

 في قدرة الخاليا على التفاعل مع البيئة، تؤدي البروتينات املوجودة في الغشاء 
ً
 كيرا

ً
تساعد السيتوبالسمي دورا

املحيطة إلى داخل من البيئة  األيونات والجزيئات على النتقال عبر الغشاء السيتوبالسمي، إما البروتينات الناقلة

ئات محددة في البيئة، داخل الخلية عندما تالمس جزي حدوث تغيرات بروتينات مستقبلةفز وتح، الخلية أو العكس

أو مع جزيئات موجودة على سطح خاليا مجاورة، هذه الجزيئات يمكن أن تعمل بوصفها عالمات تميز مثل الهرمونات، 

الخلية كنوع خاص. إن هذا التفاعل بين جزيئات سطح الخلية مهم بشكل خاص في الكائنات متعددة الخاليا، التي يجب 

 دما تشكل أنسجة.على خالياها أتن تميز بعضها عن

End of lecture 
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